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لرصطلرفصألله

النحقيقمقدمة

يقطعهولاالحدد،يحصيهلاحمذاسرمدا،دائفاحمذالله"الحمد

علينالكهووكما،اهللهأنتوكماتحمد،ذلكيئبغيوكماالأبد،

.11حق

وعلمحنا،وهديتنا،ورزقتنا،خلقتنا،بماالحمدلكربنا"اللهم

الحمدولك،والقرانبالاسلامالحعدلك.عنا.وفزجتوانقذتنا،

وجععتأمننا،واظهرتعدونا،كبت..والمعافاة،والمال،بالأهل

ربناسألناكماكلومرمعافاتنا،حسنتورزقنا،وبسط!فرقتنا،

انعحثنعمةبكلالحمدلككثيؤا،حمذاذلكعلىالحمدفلك..أعطيخخا

حيئأوعامإ،اوخاص!أو،علانيةأوسزأو،حديثأوقديمفيعلينابها

إذاالحمدولك،ترضىحتىالحمدلك..غاثاوشاهدأو،ميتأو

فيا،!أ

.لرضيت"

فلك،فعفوتحلمكوعظمالحمد،فلك،فهديتنورك"تماللهم

اكرموجهكربنا.الححد..فلكفاعطيت،يدكوبسطتالحمد،

-تطاع..وأهنؤهاالعطيةأفضلوعطيتك،الجاهأعظموجاهك،الوجوه

الضر،وتكلشف،المضطروتجيبفتغفر،-ربنا-وئعصىفتشكر،-ربخا

ولا،التوبةولقبل،الذنبوتغفر،الكربمنوتنجي،السقيموت!في

حديثه.بهيسخفتحكان،الله!ححهالبصريالحسندعاءمنهذا)1(

فيئالبجهقيطريقهوم!11،رقم)الشكر(فيالدنياابىابناخرجه

.266؟رقم(الإيمانأشع!



")1".قائلقولمدحتكولاأيببناحا،با،ئكيجزي

حمذاالحمدولك،خلودكمعخالداكثيزاحيداالحمدلكف"اللهم

ولك،مشيئتكدونلهمنقهىلاحمداالحمدولك،اعلعكدو!لهمنخ!ىلا

")؟".رضاكإلالقائلهأجرلاححداالححد

عبدهمحمذاانوأشهد،لهشريكلاوحدهدثهإلاإلهلااذوأشهد

القيامة،يومالححدلواءوحامل،الشاكرينوعظيما،الحامدينإمام،ورسوله

الدين.يومإلىكثيزاتسليفاوسلم،وصحبهآلهوعلىعليهاللهصلى

بعد:أ!ا

العبداششغال؟الحقواحق،الفضائلوأفضل،القربأقربمنفإن

أ!ل!

2(لي

وموقوفاةمرفوعا-عنهاللهرضي-عليئعنروي

!عيف.وسنده،044!قممسندهفىابويعلىفأخرجهالمرفوعفاما

فأخرجه:فالمو!وواما

)المصنف(فيشيبهأبيواب!96،رقم)الدعاكا(فيال!بيفضيلابن

لا.3لحرقم)الدعاء(فيوالطبراني،6039رقم01/922

جعفر:الى6394رقم"264/(العمال)كنزفيالهنديالحتقيعزاهو

أماليه.فيفضلبنمحصدبناسماعيلالقاسموابي)الذحص(،فى

طرقه.بحجموع-اللهشاءإن-ح!نوطو

أللهرضي-عليئحديثم!04لأ9رقم(الإيمان)شعبديالبيهقيأخرج!

لما.دونهومنعليئبينانعطاع"فيه:عقبهوقال،مرفوعا-عنه

829.و689رقموالخرهيب(الترغيب)ضعيففيالألبانيوضعفه

فيحجراب!الحافظطريقهومن"/223)الحلية،فينعيمأبووأخرجه

الحارثي.النضربنمحمدخرمن092-3/98؟الأفكار()نمائج



وأهليححد،لانهل-سبحانه-فإنه؟والمجدالعلىلذيوالحمدبالثناء

محاسنه4كمالعلىالمحمود-جلالهجل-وهو،علجهويمنىيشكرلان

إحسانه.وتمام

فيذلكتبتكحا،وجلعزاددهإلىالعباداتاحبمنو"الحمد"

:قالع!ي!النبيأذ.عنهالله!ضيأنسحديث

الحصد")1".مناللهإلىأحبشيءمن"وما

عطثمالنبياذ،عمهمااللهرضيالأنصاريعبداللهبنجمابرحديثوفي

.لله(")؟")الحمدالدعاءوافضل(،اللهإلاإلهالاالذكر"افضل:قال

الحمدصجغعنالعلمأهلسؤالعلىالناسيحرصأذإذذغروفلا

المؤس.لحطأسعدذلكلأذ؟وأكملهاوأجقهاأفضلهاعنبل،وألفاظها

فيالواردةالرواياتألفاظعنيسأل)209(السخاويالحافطهوفها

صيغفيالواردةالروايابمناستحضرهما!ذكر،التسبيحجوأمع

،1(

)2(

رقمالإيماذ،)شعبفيوالبيهقي،4256رقممسخدهفييعلىأبو:اخرجه

.01!0/1(الكبرى)السننوفي،لح580

.!917رقم(الصحيحة!السلسلةفيالألبانيوحسنه

)عملفيوالخسائي3868،رقم!اجهوابن3383،!قمالترمذي:أخرجه

حباذوابن،201رقم)الشكر(قيالدنياأبيوابن831،رقمواللجلة،الوم

فيوالبجهقى،الذهبيووافقهوصححه3.!و1/89؟والحاكم846،رقم

وكيرهم.6104رقم(الإيمان)شعب

الصحيحة(و)السلسلة،4011رقم،الجامع)صحيحفيالألبانيوحسنه

.7914رقم



لتسبيح)1(.1الحمدو

ذإالبلقينيالسراجقولعن9(لأ)4المكيالييتميحجرابنويسأل

افضلفيالعلماءاقوالفسرد،ا"العالمينربلله"الحمدالح!مدصيئأفضل

برلله"الحمدوهي؟الأقوالسائرمنلفقهاصيغةاستحسنثم،الصيغ

وجهه،لجلالينبغيكما،مزيدهويكافيء،نعمهيوافيحمدا،العالمين

.)2"!"سلطانهوعظيم

عماأوا،ثبوتهاعنللاستفساربعينهاصيغةإلىالسؤاليتوجطولربما

ابنالإمامإلىوجهالذيالسؤالفيالحالهوكما؟المعانيمنتحمله

ايدينا.بينالتيالفتيابهذهعنهواجاب،الله!حمهالقيم

الفتيا:مضمون

صيغمنبصيغ!يتعلق-اللهرحمه-القيمابنالامامإلىالموجهالسؤال1

هي:،الحمد

ثبولهاعنمزيده"؛ويكافيءنعمه،يوافيححذادته،"الحمد

الصيغأفضلهيالصميغةهذهاذمنبعضهمذكرهماوهلوصحتها؟

لا؟أمصحيح!وأكمل!ا

جهةم!:جهتحنمنالصيخةهذهثبوتوبنفي،ذلكببطلاذفأجاب

01الددايةجهةومن،ية1الرو

عنفضلأإسناد،لهاليسالصيغةهذهاذفذكرالروايةجهةمنفأما

.19-391/"(المرضية>الأجوبةانظر()1

4/26301الققهية،الكبوى)الفتاوكاانظر)2(



،السلامعليهآدمعنالتمارنصرأبويرويهلرهونماوإ،صحتهاأوثبوتها

،نقطاعه.حجةبهتقوملاالأثروهذا

الصيغة؟هذهبمثلالتلفطالمكرميناللهخلقمنأحدعنيردلمإنهثم

!سولصحابة!أس!موعلىالامةهذهخبارولا،لنبيينولا،الملائكةلا

الحمد،صيغفيالواردةوالاحاديثالاياتسردفييطيلوأخذ،غ!جيهالله

عنها-المسئولالصيغةهذهفيهاليسوالتي

تخضمنقدالصيغةهذهأذ-اللهرحمه-بينفقدالد!ايةجهةمنواما

.فاسدامعنى

قديكوذللنعمب!ثكرهالعبدانتفيدقدالصيغةهذهان!ذلكووجه

المستفيففييخالفلانهفاسا،وهذا،تعالىللهحقمنعليهماادى

ولاحد،شكرهابتحاميقوملاوجلعزاللهنعمذمنصالشرعيةالنصو

بححدهيديهبينوتسفدم،ربهعلىالعبدأثنىفمهحا،قائلقولبحقهايفي

.أكرمومتته،اعموإححححانه،اعظماللهفحق،وشكره

جماع!عنالمنقولهو-الدهرحمه-القيمابنردهالذيالمعنىوهذا

قالهماذلكومن،وأبطلوه،وفندوه،ردوهنهم،المتقدمينالأئحةمن

ادله:رححهالمزنيعبدادلهبنبكرالإمام

فما(،لله)الحمدبقولهنعمهعليهوجبتإلادته()الحمدقطعبد"ماقال

فلا،أخرىنعمةفجاءتدده،،)الحمديقولذجزاوها؟النعمةتلكجزاء

وجل")1".عزاللهنعئمتنفد

)شعب-فيوالبيهقي89،و7رقم)الشكر،فىالدنياابيابن:اخرجه11(



:يقولالسريلعححعت:الجنيدوقال

الشكريتناهىلاانإلىاي،نعمةالنعمةعلىوالشكر،نعمة"الشكر

.ق!الب"()1،إلى

الله:ارحمهحبيببنطلقوقالط

يحصيهاأذمغأكثراللهنعمدمان،العبادبهيقوماذمنأثقلاللهحقإذ11

."أ2(توابينوامسوا،لوابيناصبحواولكن،العباد

ادثه:رحمهالوراقمحمودوأنشد

الشكريجبمثلهافيلهعلينعمةادلهنعمةشكريكانإذا

العمراواتصلالأيامطالتوإنبفضلهإلاالشكروقوعوكيف

الأجرعقبهابالضراءمسوإنسرورهاعئمبالسراءمسإذا

والبحز)3"والبرالاوهامبهاتضيقمنةفيهلهإلامخهحاوما

ادله:رحمهالحنبليرجبابنالحافظقال

فيحمدهالأكلةياكلأذعبدهعنويرضىالمحامد،يحبالله"إن

عليهاوالحمد،بالنعموالثناءعليها،فيحمدهالشربةويشربعليها،

)1(

)2(

)3(

.5904رلمحمالايحاذ(

.69.2رقمالإيحان()شعبفيالبجهقيأخرجه

.هـ442رقمالإيحان()شعبفيالبيههقيأخرجه

)شعبفيالبي!قيطريعهو!82،!قم)الشكر"فىالدنياابيابن:أخرجه

.9904رقم(الايحان
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طلبايبذلونهافهم،موالهممنإلحهمأحبوالكرمالجودأهلعخدوشكرها

نعمهيبذلفهو،ا،ج!دينوأجود،الأكرمينأكرموجلىعزوادلهللتخاء،

منهمويرضى،عليهاوالحمد،وذكرهابها،الثناءمنهمويطلب،لعباده

إلى!حتاجغيروهو،عليهمفضلهمنكلهذلككانوإن،عليهاشكزابذلك

وكمالهوفلاحهالعبدصلاحكانحيث،عبادهمنذلكيحبلكنه،شكرهم

نعحهاعظممنكاذوإذ،إليهموالشكرالحمدنسبانهفضلهومن.فيه

منهماستقرضثم،الاموالمنعطاهمماعطاهمأنهكماوهذا،عليهم

اقتضىكرمهولك!،فضلهومن،ملكهوالكل،بإعطائهومدحهم،بعضه

"أأ،.ذلك

هذهفيالحذكورالخلاصةوعينومحتواها،الفتياخ!صةهوفهذا

"عدةوهولهاخركتابفي-اللهرحمه-القيمابنذكرهقدالفتيا

إيجازمعالفتيافيههناإليهخلصمانفسإلىفيهوخلص"()2"،الصابرين

شديلإ.

الفتيا:معوقفة

واستقصا؟؛بسطصاحبأنه-اللهرحمه-القيماب!عنالمعروفمن

نأفقل،ذهننوسيلان،ذاكرةوقوة،اطلأعسعةمنبهيتمتعلماوذلك

أجوبته.فيالصوابيفارقه

وجودبخفيلهاتأصيلهالحمدمسألةعنفتياهمقدمةفينقرؤهماوأول

،السلامعليهادمعنمروقيأثرنهاالامرغايةوإنما،الصيغهلهذهسخد

82-2.83/(والحكمالعلوم)جامع)1(

.922-228الصابري!()عدة)2(
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.ااخذهأينمنيدرىولا،التمارنصربيغرائبمنالأثروهذا

،المرويللأثرالسندبوجودالعلمعدمغايتههداكلامهأنوالحقيقة

الكفية،العبا!اتأذإلا،بالعدمعلضاليسالحلمعدمأنالحقررومن

الهافإن-الله!ححه-القيمابنالاماممثلمنخرجتإذا،العامةوالقضايا

معلومه.وكزارة،علومهلجلالةمنهماسترواخا!العلماءعندحبها

القيم-ابن!نتوىنقلإلى-اللهرحمه-السفارينيبالعلامةحداماوهذا

اكتابهفيالحمدصيغعنتكلمعندما؛النتيجةبتلكلهإتمرارا-الدهرححه

."")1الألباب"غذاءالمشهور

:اموروههنا

يرويهسنذاالأئرلهذااذذكر-اللهرحمه-حجرابنالحافظان:الأول

اماليه+فيالصلاحابن

ابناحكمحجوابنالحافظنقللصاولهذا،الوجودعزيزالإسنادوهذا

"()2".وصفهحتىعليهعثرفكأنه9:عقبهقالعليهالصلاح

الحارثيالنضربنمححد:عنيرويهإنماالتما!نصراباأن:والثاني

كماالسلامعليهادمعننصرأبىروايةمنليسفالائر،لسلام1عليهادمع!

واسطة.بينهمابل،ذكر

الحديثنذكر-اللهرحمه-الحنبليرجبابنالحافظأن:والثالث

ولمبذلكواكتفىوموقوفا،مرفوعارويقدعنهالمسئولط

)1(

)2(

.1/02"بلبالأاءكذا)

ذلك.بعدعليهوقفأنهحجرابنالحافظذكرثم.4317/الحبير()التلخيص
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يعزهما)1،.

عنهما،ادلهرضيعحرابنحديثمنرويمابالحرفوعرادفلعله

ولفطه:

على،فيهمباركاطيئاكثيزاحمدا،العالمينربللهالحمد:قال"من

فتقولتمرابللاث!مزيدهويكافيء،نعمهيوافيحمدا،حالكل

كيفندريوما،وحمدكهذاعبدكقذسكماكنهنحسنلا؛ربنا:الحفظة

.!قالكمااكتبوهأنإليهماللهفيوحي؟نكتبه

فيالبخارىإلى!عزاه،،والترهيب"الترغيبفيالمنذريذكره

الترغيبضعيف9فيعليهالحكمفيالألبانيلهوبيض"الضعفاء"،

")2(.والترهيب

بنمحمدعلىالموقوفبهرادإنإلا،عليهأقففلمالموقوفوأما

أعلم.فالله!الحارديالنضر

نعمه،يوافي"حمداالاثرعليهيدلقدالذيال!معنىأن:والرابع

مالكبنأنسحديثوهو،يؤيدهماجاءقدنهيظنربما"مزيدهويكافيء

:قالع!عداللهرسولان:عنهاللهرضي

وآواني،،كفانيالذيلله"الحمد.فراشهإلىاوىإذاقال"من

فافضل"،عليمنالذيللهوالحمد،وسقاني،اطعمنيالذيللهوالححد

دا)3(.كالمالخلقمحامدبمجميعاللهحمدفقد

)2(

)3(

2/83.(والحكمالعلوم)جامعانظر

.629رقم4لأ-1/4778والرهب،الترغيب)!عيفانظر

والحاكم-722،رقم(والليلةاليومأعصلفيال!يابن:اللفظبهذااخرجه
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أنهالذكراهذاقالإذاالعبداذفيهليسالحديثبأنذلكعنوالجواب

بماوأتىشكرها،اللهنعمةوقىنهو،القيامحقاللهبحققامقديكوذ

احمدجصيعيعدلبذكبرأتىأنهعليهيدلماغايةبلذلك!يكافيكا

الأج!ر.!فمنوهذا،الحامدين

يكافيءولا،عليهماللهبحقيفي،كفهمالعالمينحضدانذلكويؤكد

نهاية.لعظحتهليسكما،نهايةلشكرهليسوجلعزاللهفإذ،لديهمنحمه

الخلقمحامدبجميعاللهحمد"فقد:قولهفيالزيادةسلمتإنهذا

ابدونوغيرهاوالسننالمسندفيالحديثأصلفإن،الاعلالمن"كلهم

.!الزيادةهذه

القيم:لابنالفتيانسبة

وهي:،اللهرحمهالقيملابنالفتياهذهبنسبةنجزمتجعلناأمورلم

ناسخفقالالفتيا،صدرفيالمؤلفباسمجيءقدأنهاولأ:

الحخطوط.

المحدثين،عمدة،المحققينقدوة،العالمالامامشيخنا"أجاب

اللهتغحده،القيمبكرأبيبنمححدعبداللهأبو:والدينال!ملةشمس

بلحصته"!ا

فيالرسالةائناءفياللهرحمهتيحيةابنالاسلامشيخذكرقدأنه:وثانئا

الاسلامشيخعلىالقيمابنوتتلمذب)شيخنا،،يصفهوكان،مواضععدة

ا)شعبفيوالبيهقي،الذهبيووافقهوصححه-1/545546المستدركفي

.571وه51لأ4رفم(الحخخارة1فيوالضياء،7204رقم(الإي!مان
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.اجدمشهور

كتابهفيالفتحاهذهخلاصةحكىقد-الدهرحمه-القيمابنأن:وثالممأ

هذهفيتمافارايهيطابقهناكذكرهوما"،الصابرينب!عدةالمسمىالاخر

الفتيا.

:"الصابرين"عدةفيقال

أنواعبافضلاللهيحمدانحلفمنإذبعفالفقهاء؟قولداوأما

ويكافيء،نعمهيوافيحمدا،لله)الحمد:يقولانيمينهبركاذالحمد!

الصحابة،مناحدعنولا!لمجمد،اللهرسولعنبحديثليسفهذامزيده(،

،مودعولا؟مكفيغيرلله"الحمد:منهوأصح،آدمعناسرائيليهووإنحا

.ربنا"عنهمستغنىولا

عنفضلااللهنعممننعمةيوافيأذوشكرهالعبدحمديمكنولا

ولكلنللمزيد،مكافئاوححدهالعبدفعليكونولا،نعمهجميعموافاته

حمذاالحمدمنسبحانهاللهيستحقهالذيأن:وهو،يصحوجهعلىيحمل

إذاكما،بهيأتىأذالعبديقدرلموإذ،لمزيدهومكافئا،لنعمهموافيايكوذ

ماوملء،بينهحاماوملء،الارضوملء،السحواتملءلله"الحمد:قال

أنفاسوعددوالقطو،والحصىوالترابالرمالوعدد،بعدشيءمنشئت

منيستحقهعماإخبارفهذا"،خالقوماهو،اللهماخلقوعدد،الخلائق

الحمد")أ".منالعبدمنيقععمالاالحمد،

922.-228(الصابرين)عدة)1(

يحملىوعليه،العبارةهذهلمعنىجيدتخريجههعاالقيمابنذكرهوما

عن=يتحدثوهواللهرححهالبيهقيالإمامكقولالائمةمناستعملهامنكلام
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،والاستدلالالعرضوطريقة،التدوينونفس،الفتيالغةان:ورابعا

في-اللهرحمه-القيمابناسلوببهتميزماتوافق؛والردالمناقشةومنهج

مؤلفاته.صياكة

قد)1188(الحنبليالسفا!ينياحمدبنمحمدالعلامةانوخامشا:

مقدمةفيوذكرها"،الألباب"كذاءكتابهوضفنهاالفتيا،هذهاختصر

وصرجب)فائدة(،لهـاوعنوذالحمد،ممسائلعلىالكلامعندالكتاب

)1".اللهرحمهالقيملابنبنسبتها

التحقيق:فيالمعتمدةالنسخ

نسختاذ:الفتياهذهمنلناتحصل

الأولى:النسخة

فيمحفوظب(،11لأ)04رقميححلمجموعضمن،قديمةنم!خة

الاسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالحلكمركزفيصورةمنهاليدذ،

أربعصفحاتهاوعدد،المخطوطمنصورةعلىحصلناوعنهص،بالريا

مرقم!غيرالحجموعوهذا،صفحالت

يشبهوخطها،الناسخاسمولا،النسختاريخعليهاليسوالنسخة

)1(

العلماء،عندالعاليةالمكانة!الكبرى!السننلك!ابهجعلبأذعليهاللهنعحه

يوسفابنحبداللهمحمدابيالإمامالشيخإلىالسننكتاب!ووقع:فقال

فارتضاهكثيرا،شيئاتحصيل!علىانفقبعدما-الحرمينإماموالد-الجويني

سائروعلىيوازيها،ححداالنعمةهذهعلىددهفالحمد،فيهسعيوشكر

يكافيهاإ.حمدانعحته

يسير.بتصرف1/142والاثار(السنن)معرفة

.102/الالباب،)كذاءانظر
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الكلماتفيهوتتداخل،الإعجامقليلوهو،الهجريالثامنالقرذخطوط

حدناسخهايكوذاذستبعدولا،ومصححةمقروءةوالنسخةاحيانا،

اعلم.وادله،المؤلفتلامجذ

الفتيانصفيمثلمنهافالموجود،ناقصةانهاالنسخةهذهويعيب

)ا(0بالحرفلهارمزتوقد،التحقيقفيصلالجعلتهاذلكولولاتمافا،

الثانية:النسخة

الرقمتحملبالرياضفهدالملكمكتبةفيصحفوظةكاملةحديثةفسخة

ولاناسخها،اسمفيهائذكرولم،واضحنس!خيوخطها672/86،

وعدد،1338بعاماخرهافينسخهاتاريخوقيدمنها،نقلالتيالخسخة

ص!فحة.عشرةثلاثصفحاتها

لهارمرتوقد،الهامشفىكتبتالتيالتصويباتبعضوبالنسخة

)ب(.بالحرف

:المخطوطعنوان

م!مناحطتسصيت!اعلىينصالعنواذ،ولممنأهملتاالنسختينكلا

ماعنهانقللما-اللهرحمه-السفارينيحتى؟اللهرحمهالقيم،بنترجم

هوهذالأذمستغرئا!هذايكلونلاوقدعنوانا،لهايذكرلممنهااختصره

ثم،بإملائهأوبخطهعنهافيجيب،العالمإلىترفعأسئلة؛الفتاوىشأن

انهالافلاذ،فتيانهاعلىالناسايديفيوتنتشر،العنونةمنهملايتركها

بعتواذافتيا

يلي:مانرىالمخطوطفيالتأملوعند

لا1



أحدمناستفتاءفهوالفتيا،حقيقةعليهينطبقالمخطوططبيعةانأ-

الفتيا.بهذهالجوابفكان،مامسألةعنالناس

يتضصنالحديثهذا،فقطواحل!حديثعنكانالاستفساراذ-2

عنه،-الله-رحصهالقيمابنفأجاب،الواردةالحمدصيغمنواحدهصيغة

الشوعيةالنصوصم!يستحضرهمابسوق-للجوابتكحيلا-اتجعهثم

صلألاصتبعاالنصولهذهحشدهفكان،وألفاظهالحعدصيغفيالواردة

.السؤالفيعخهالكشفطلب

هذهمثلفيالعملعليهجرىلماواستئناشا،ذكرناهماإلىوبالنظر

:بلهانعنوذأنبنايح!ن،الصؤلفات

ويكافيء،نعمهيوافيحمذالله؛"الححدالحمد.صيغةفيفتيا

علم.واللهمزيده"،

:الكتابطبعات

مرتين:الكتابطبع

بنفهد.بتحقيق،1414سنة،بالرياضخزيمةابندارفي.الأولى

مواقعبكشفالسعد)مظالعهكذا:عنوانهووضعالعسكر،عبدالعزيز

01الرسالةخاتمةمنالعنواذهذااستشرفأنهالمقدمةفيذكر،الحصد(

الطبعتين.أجودهذهوطبعته،ظاهرةبالكتابوعنايته

بنمحمد:بتحقيق،1415سنة،بالوياضالعاصصةدارفي:والثانيه

فيذكرالحمد(،صيئفي)جواب:هكذاووضعنوانه،السعرانإبراهيم

.العنوانبهذاعليهاشارالذيهو-الله-حفطهبوريدبكرالشيخأذالمقدمة
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النسخةوهي،واحدةخطي!نسخةعلىاعتمداالمحققينوكلا

منيخلولايسيرفوبعلىجياوعملهحا،1338سنةكتبتالتيالحتأخرة

ولهماأكحر،خزيمةأبندا!طبعةمناستفدتلكني،الحريصعملمثله

العحل.صالحمنهمايتقبلوالله،السبقفضل

التحقيق:فيمنهجي

الرسممحراعيا،أصلهعلىقابلتهئم،المخطوطبنسخقصت-1

الحديث.الإملائي

أقرب-ظنيعلىيغلبفيما-أراهماالنسختبنمنأختار2-

بينضعهوبدونهالكلاميستقيملاكلمةوحرفاضيفوقد،للصواب

1[.معكوفتين

الترقيم.علاماتوراعيت،الكلامفقرت-3

فيكانتفإنالاحاديثفاماوالاثا!،والاحاديثالآياتخرجت-4

منخرحتهكيرهمافيكاذوما،عليه]قتصرتأحدهماأوالصحيحين

وتضعيفه.تصحيحهفيالحشأذأهلكلامأنقلثم،الأصليةمصادره

.الحقاميقتضيهممامواطنعلىوعلقت،للأعلامترجمت-!

الحراد.عنيكشفبماالعريبمعانيبعضبينت-6

والاحاديث،،الاياتفهرس.التفصيلعلىالفها!سقوائمأقمت-لأ

.والحوضوعات،والكتب،الاعلامو،لاثا!و

،اقومهيللتييهديناأنقدرتهجلتالعظيمالعلياللهوأسالهذا؟

الوكيلىءونعمحسبناوهو،كفيلجميلبكلإنه،اح!حنهىبالتي
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حم!ب!اللهدلأفيلكلكهليأ!ماخرلابهرفدلمدكلعب!ماكلالمجبلكللكل!المحمكاإلو

مدلى!ص!اللا!قىنعاعلمثهـ!ا!ال!لدسممالمأ!در!صصما،لدجمف1!شد

هدولم!م!ل!درجااسكل!ل!ر)و،د!+!لىمر)فطكللىهدالمحد!سببرهـ؟

د!المفى!لملعر!كل!لالعجيلل!والنىث!كل!دأكأ!بهـ؟أ4د!!الاولى
!!رل!لطلم!يعا+محتي!ا،يال!!ئما

لىأ!ش!3ممغاواللص!ل!مص!كللمل!لمصرمحيعص/!ب!!المح!
+مالاي!!ر؟لىلهكللمحه!مح!أئملم!الماالترلممكما!كك!لمحنفيلض!ملأئم!ممرص!ما

اإورلىجمفمميط!كلأخلتىيبم!!ع!د!ماص!ام!!ر!ىأيخد!صدلعبم،أ

ئلأدوليلتلمبررو!عا!غ!افوكو/ل!دد!جمرسسل!/!شط!ا

احمللضا!كمصك!!+1د(لما!لمعللال!"ص!!ا+لرص!لممماإ

بننمصلال!لم!ر!رلممم!ش!لممم!7لمعرلرثغقيلمكللىلمءسملمج!سو)ا!ما

!ع!نما-ابسلمل!ممصث!اولم!لم!هـس؟طىيوا!نر/!!غض/ط!تلمكيممديرئحد)

ذممطلوج!؟هر!صخ!برتجبنما!مول!كلحماإلرلىطر!جمص)ىي!جم!!ط!سما

حيكلكصحزلرلئمكطجم!يهبهمماحيولأكللىجمم،س!لائمكىا!صص!غل!ااجمم!د

جمىلمفىلمحركم!صصلىكل!إل!!ككلىل!بر3!!ر!كلى،3لممقىمم!حط+.لرلترلم

لنولئمنطلىلر!رفلو/لمش!هصرجم!لىأ!المشلشهأإك!صتالر3

لي3...ر.ص3!كع!بو/!
إجمصصيملر!مشعميا!لمف!!لامميل!ر/ك!تىلمج!اطكصكر/لىهمىلص

له!يهىلرممدصل!ل!ل!حماللىر3،لطبملبمل!!إمر!يهبئماجمى!رأ!ث!للمصهم!،كط

لصحم!ل+ت!ما!و!ب!ثلىيهلل!دثلأ-كلم!ل!)!ي!لمالجصمم!مح!!ن!لمالميهل!لم

لرللىمممز!يهطلىيمكللمحبلا)بركنرلحتى2ممسل!ث!خمضبصط!!ر!كزلكمولر.،

9!مكلهملىهم!لمو!لمحئملمحبيد!لرمملكص"!ف!حمائا!ص!طىدركأد!/لمحلمم!3

لم!صحوثىلم/!هم!!!رهمر!دم!رلردودىك!آآلطحمزد!شدب!ىيركى!أدمفي

لريرممرلمممرفى!قا!لىك!درل!ل!!لم2لرط!حيهمكل!لى!ع!
!كال!رللثرفسفىلي!شميكىط

عبمح!!ر!م!3!ربه!اولس/مم!يبر!يه!لى!مطج!ض!
حمو!كرفؤللنعو!جم!!صمكل!/ك!!رمرهذهجيجشنصدبملاصر!رالرلملى،؟

)1(لنسخة1منالأولىالعفحة



علم!لمكا!إجميال!ملممدلل!بيماف!ل!1قص!لمحع/صلمنجتممح!عددلكر3!كبم،حدم!

،،)صكبف!ممه!ص!لا-ا!!لمح!نخشتىو)فظأضبس!!د-دط!/صرد!حرس!مرطط

ممماظالنيع!يمف!بهيىعئرل!ه!جمص!ماأكط/ممىيمد3!اإل؟صتابرءمحمح

اكل!لمحمم!!ث!/صاراف!صشثبر!ل!ك!جمثيلمأا7مم!المىبدلملبصمرلمولصطملماسطت!لبم

كىجمى2؟لرو."فى!ث!!لاسلىلكك!مملاع+لكلمحكص!ثص!ععين!بر

ث!أمملىا1هم!ل!ط؟ك!ليكىا+(1يلأالم.!د!!ر!صهملى!ظقلاو[

ا!ا!ماأالئى11!أفا!؟ف!لملف!م!طولالدكى!دفطلبم!ر3أن!ا!3!أ

ألبن!ص!رلر!جممهـك!إىللير!ثرلرلفولىدلصرليمؤ"حر!ل!لمئحرننهـاحوبع!

يللد)ع!!يالأبهنى!ص!أئ!ثهع!!لطلحئيثكلملزك!ممىك!ف!بهوعخصعللل!لمأ//

ل!لكلسمم!صحروسممكصص!ع!ك!3،ليصلمدصبا!ث!فقلن!ع!بخئبر!ط!ه

أهمكضط!د!ثاأ!لم!برهمك!كاسهبه!اخمذثضصف!!ط+/عول!ح!سصح! /!و.!إ3سلمجينرئمولخمةهـ!ىحسللكر!

ال!جم!أ[لكىللىمصرع!يرصر!!محع!د!!+!د!فىمحرفرم!إحمرجم!ث!

)1(النسخةمنالموجودآخر
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-+3....ؤحإس

..ء.أث!-به!-"-.،1-.--سأ

9-\000،!*6.-!+؟أ

دلحص!لط.كرلهـ!عذد!صمال!عغاللصا-14إ-تبإة!صض!ا.

..-+لأ-ؤ+فىسب

جم!.!جبمثثصمالىجل!سابهع!ىاعئحمالمصلصض!الذس،أوطما،!ل!ااشىلاما

ش!أ."إ.ة1أاالوخر!المرل!فأشسل!قيوالر!كلإفا/لمح!لصحصالمهـرت+دلم

*؟فث!لأج!!أج!-لمط-قيأدميصه؟!شدإنفىلففله!ثلعادهب!الربالمح!صثللمألمحا--

/ف!+؟+6قئ،شاحم!ألتوللألمح!ئع!؟الج!علبدصشتصالنىصل!إقددتحصهـوما

نحه/لصلمص!/لدولالمحدلبللىكىكلهلهفعالنغ!عتهلء!لم!ثأ،أفعليهى

ئ"لذديي2إا/لد!ىلىهألملمحدسبففلهلد!ىصاحاللسألىيثعلىهأ

فر!لر!اص!لصيبا!عغلل/م/لجيخىلدلاكي؟!صكىك!7!لمصحما!/

!ى.!ا/لمص!ح!ك!لم!أصودىد!3نافس!لمجم!عثا/لفىلوالبط

لمحصبألمهـدم!!زاالمحئبل!بهراباجم!مح!لملدجم!خسلملم!اممأ/للشينا

التته!ز؟لمهـسبص!ك!ففيشغدلبرفلصددثمااحدفيلى/!جيه!ثىفيلمحى

لريملمجصللأ!لم3دالى-!سلمدمايهاجمى!ى!ع!نأحمىسفولمدسناولدح!لم

شضلعغبهب"دبلالىد3بر!صكالد،حا!بسماا/لدلضوادملىاصجم!

ثاحو"أ/!حتذ1)س3لإإليصبر!/!فا-المحدو/لتغجماص!شئا+س

سؤ!فأهـي!لضفييواالعا!حمفلىب/هـرلمصنافقلثللى/صحيت!أوا

هـعنىحيبولنى!م!عهلىبحيحيذوللودىكف،لمحص!ح/هـ!صلملمجيحجمأيه!ر

اهييه"طصيخ!لىسولهحهيفمانثطأ![!يحهـطيحيهلرقبلىلمال!صحلىسيها

ظامها!يهأحهظحياحمهلنااحيههييهح!ءف!حعلمجهبرررلحيهحمحهلمسحه3

فقهيضسئحلعزكربنطحملىصألمحسلممح!!!لمجمعصللى،ف!لكلكىلملمكل!!طدم!د!

لىفطرصرلملمحسس!إلمحاسأسجما!دق!!ص!المدرطئصتل!!رفت!

)ب(النسحةمنالأولىالصفحة
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ث!6

سصهـهـنجرس!صللىلعليىأاءلىمم!لمهرقىبرضبنعلمبالرفيسسن!/جم!/!لفا

+!+غدجميممدممضعلىالىاقالشرحماقل!ثحملساالئمم!م!هرشأباح!لىل!ك!لميأ

.--لملمحضتجغفهجمه!إحمذ!ىلم!بهبرتفرس/!ي/لكىلد/له!برلمحددصلمديص!س!/فذ

+ت!!حلمغثكم!!مضلىفىل!طل!!مالهثاكوليدالملصجم!صكابهصاأجم!سعاف!ث!و

هـص/لبئئح!،ل!/فطمخطج!نمادصبركا/لدلمدكل!أء/س!فىلمح!تمصدر،/له!ا

س.إ.!-!رفىقفيفلمبرعبمكاديمعلص/فع!هلى/لسبمص!الرمضيص!جم!ميمرودق!!رفي

!ادأقي-.فىيرلغأ!بض!المحنمضاعقكلال!مس/!رهملحىلملطمح!/حقال!/ىص

!مرمذير.ألىد!:نجىكاأ!صدىلدالهلم/ممدد!يولد/لمصاحهصب!اغلدعالهنرافمفان!كىأ

لخالض!عزلمطا!ءد!لبنر!ملعدصعلى!مفيلمكمإ/حظحم!لذيصدلشرصص!وا

كينحصفي!بعفرهشعع!نههـ!صميالمحاجمصال!سلصخملاثى!طضفي/!نحمه/لمجى

ءكااوا!!،!ء!الصلل!لرمعلل!كىسهلصفلللميو!اص!نحألصمعشصثىلط!ا

!ىصلدض)!ابخظ/ىىطهالحيهاعبئذ"!ى!ىسىلي!ى42الم!وإثه!/نلملا/!ه

جميضكرسبخأاصل!ملمجمثلمحبصكدل!قعا0/!حبخظ!ى!صلمحعوخمد4لملانغا

ذممو+لمجعلنظلمو!سيصنىسثعيهمهد!ليمفرلصق!!يدتا،لالمصروصصا

!اإيا،!!صرء!رع!اليطال!للرلرسالوصديخضلىل!حميدجمالصلامىقي/فظيرول

يخت!لى!س!موولمهـقيش!ل!لولناادةتتفثهاولاصس/لىجمىبوجص

!ء/!!سردول!لمهـسفى!لم/يي!ل-!ظمكلصنىطلى!أنمنهلىلوعع

شتل!لمهـد!لو؟!كاا!ا!كأعطشطبنعلينفدجميستدل!فيكرلم

النف!المفى!زتحدطقلط!بهو/جمع!كا؟ظني/لظانظإسأكلمااض!ل!زيها

3ي!و!ؤشصمهبهاالنىلىفا!رد!رجماصد4!ر/لدممؤمددفطعذوبمأالل!سم!أ،كثرعالم

!ور!وء+ناسيرضرهـصكطهسصجمببىش!!تص؟لىغمبا[لجمالقك!/صبأرحمما/

--./امرء!برطم!س79!ر

)ب(النسخةمنالأخيرةالصفحة
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